
TILLVERKARE OCH LEVERANTÖR

BANKASTRAAT 75 
9715CJ GRONINGEN • THE NETHERLANDS

TEL.: + 31 50 820 04 11 
WWW.OROAGRI.COM

FAROANGIVELSER: H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig 
ögonirritation. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande 
organismer.

SKYDDSANGIVELSER: P264 Tvätta händerna grundligt efter 
användning. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd 
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt 
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: 
Sök läkarhjälp. P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök 
läkarhjälp. P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem 
innan de används igen.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med 
lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

KOMPLETTERANDE INFORMATION: EUH210 Säkerhetsdatablad 
finns att rekvirera. EUH401 För att undvika risker för människors 
hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
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AKTIVT ÄMNE FORMULERING

APELSINOLJA 60 g/L MIKROEMULSION (ME)

TILLSATSMEDEL
VÄTNINGS-, SPRIDNINGS-, OCH PENETRERINGSMEDEL  

FÖR JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD

VARNING



BLANDNING

När OROGANIC ska blandas med ett annat medel, bör man följa producentens 
rekommenderade blandningsprocedur för medlet. OROGANIC ska tillsättas 
spruttanken efter att  den har fyllts upp till minst två tredjedelar av slutvolymen.

Produkten bör användas inom 24 timmar efter blandning.

Skumdämpningsmedel kan vara nödvändigt om tankblandningen har kommit i 
kontakt med syre. Detta påverkar inte produktens effekt.

Säkerställ att all sprututrustning är noggrant rengjord när du använder  
OROGANIC för första gången eftersom kemikalierester i spruttankar och utrust-
ning kan lösgöras. Kontrollera filtren regelbundet vid den första användningen. 

KOMPATIBILITET

OROGANIC är kompatibelt med de flesta lantbrukskemikalier. Kompatibiliteten 
kan dock påverkas av andra produkter i tankblandningen. Därför bör provsprut-
ning utföras på ett mindre område innan den färdiga blandningen sprutas på 
grödan.

BESKRIVNING

OROGANIC™ har tagits fram för användning i tankblandningar och ökar effekten 
av de flesta ogräsmedel, växtskyddsmedel, konventionella pesticider och bio-
pesticider registrerade för användning inom jordbruk, trädgård och på gräsytor. 

Regelbunden användning av OROGANIC i bevattningssystem förhindrar ansam-
ling av kemikalierester, vilket reducerar igentäppning av dyser/munstycken.

VERKNINGSSÄTT

OROGANIC har både hydrofila och lipofila egenskaper vilket gör att din 
tankblandning tränger igenom det yttre vaxskiktet av kutikulan hos insekter och 
på växtytor. OROGANIC ger utmärkt fördelning av ogräs- och växtskyddsmedel 
även vid låg dosering. OROGANIC är en mångsidig produkt vilken ersätter 
många separata tillsatsmedel. 

OROGANIC är ett ytaktivt ämne med en unik kombination ingredienser. 
OROGANIC reducerar kraftigt vätskans ytspänning, vilket ger enhetliga 
droppar i blandningen. OROGANIC ökar vätningen och fördelningen, samt ökar 
täckningsgraden på svåråtkomliga områden. OROGANIC lämpar sig speciellt till 
vattenavstötande växtytor och grödor med tätt bladverk. OROGANIC förbättrar 
kontaktverkan med vaxskiktet på blad och skadedjur. 

Effekten av OROGANIC påverkas inte av tankblandningens pH-värde, och 
OROGANIC påverkar inte tankblandningens pH-värde, om produkten appliceras 
enligt bruksanvisningen.

FYTOTOXICITET

• Applicering ska ske på morgonen eller kvällen (undvik höga temperaturer).

• Spruta bara till avrinning, särskilt vid fruktsättning hos kärnfrukter, körsbär, 
druvor, eller andra känsliga grödor.

• Utförande av ett kompatibilitetstest med andra produkter rekommenderas 
starkt på grund av möjliga variationer i koppar- och svavelformuleringar. 

• Iaktta försiktighet vid användning av tankblandningar, som innehåller em-
ulgeringsmedel, kopparhaltiga ämnen och/eller  klorpyrifos, på grödor nor-
malt känsliga för dessa föreningar.

• Om tankblandningen innehåller flera olika kemiska ämnen, rekommenderas 
det att använda den lägst rekommenderade dosen av varje ämne.
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GRÖDOR BLANDBAR MED
MAX. ANTAL 

BEHANDLINGAR
KARENSTID

SPRUT- 
UTRUSTNING

ALLA
GRÖDOR

- Alla godkända 
lantbrukskemikalier

- Växtnäringsämnen

Följ bestämmelser 
för användning  

av produkten som 
det blandas med

Följ bestämmelser 
för användning  

av produkten som 
det blandas med

Lämplig för 
användning med olika 
appliceringstekniker:

Radspruta med 
avskärmning, 

bomspruta, dimning, 
sprutlans, ryggspruta, 

etc.

BRUKSANVISNING

På blad/bladverk.

GRÖDOR

Alla grödor.

GRÖDOR GODKÄNDA  MEDEL
OROGANIC-KONCENTRATION  

I SPRUTVÄTSKA (v/v)

ALLA
GRÖDOR

Ogräsmedel 0.1 - 1.0%

Blastdödningsmedel 0.1 - 0.25%

Insektsmedel, kvalstermedel, svampmedel, 
konventionella pesticider & biopesticider

0.1 - 0.3%

Tillväxtregleringsmedel 0.05 - 0.1%

Växtnäringsmedel 0.1 - 0.3%

APPLICERINGSDOS
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